
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

 

 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

 סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.איסוף 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים לכן, 

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שם משפחה:

 זלצמן
  שם פרטי:

 גולדה

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 :          איתו נולדתישם משפחה 
 פרנדוס

                                              בלועזית
 
 

 :איתו נולדתישם פרטי 
 גולדה

  בלועזית
GOLDA 

 מין:                     
 נ'

  לידה:שנת 
2391 

 :  עיר לידה
 אייש

      בלועזית
IASH 

 :ארץ לידה
 רומניה

 של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 צבי

 שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

 לפני המלחמה: מקום מגורים קבוע
 אייש

  בלועזית
IASH 

 ארץ המגורים:
 רומניה

  :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
  )יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה(

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

                              

 :או בתנועה חבר בארגון
   )בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא(

 

   מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       

      במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 

  בלועזית
                                                                                                                                                    

   במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                               

  בלועזית
 

                                                                      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 

 :  תאריך השחרור
 

 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה()מחנות פליטים שהוקמו לאחר 

 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 עליה: שנת
2391 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 עצמאות

http://www.ledorot.gov.il/


 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ילדים וזה היה  7עקרת בית. היה שם תוהו ובוהו, לא היינו עשירים, היינו , אבא היה קצב ואמא היתה 2391יאסי ברומניה -בנולדתי 

 קשה. הלכתי לבית ספר יהודי, הייתי טובה מאוד בחשבון.

 

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 

 פתאום התחילה המלחמה, אני ואחי )שגר היום בשפרינצק( ירדנו למרתף ונשארנו שם כל הזמן, יצאנו רק כדי לאכול. 

 אותנו לחרדה.במקצועו במטבח, זה עוד יותר הכניס  -את אבא הגרמנים לקחו לעבוד אצלם 

היה לי אח גדול אותו לקחו שיקבור בבית הקברות אנשים שהרגו אותם. כשיצאנו קצת לחצר אז היו שוב הפצצות וזה הכניס אותנו 

ללחץ נורא. הפסקתי ללמוד כי סגרו את בית הספר, למדתי רק עד כיתה ד'. ככה אני גדלתי, לפעמים היה מה לאכול, לפעמים לא 

 ככה שנים. –במרתף וביום היינו יושבים ומדברים  היה מה לאכול, ישנו

לפני שלקחו את אבא הוא בא ואמר לאמא שהוא לא יודע מתי חוזר, שלחו אותו ברכבת בשביל לעבוד, הוא לא ידע לאן לוקחים 

תחלנו כבר חודשים הוא לא היה בבית ובנס מפני שהוא היה בנאדם בריא הוא יצא חי. העיר שוחררה ע"י הרוסים ואז ה 8אותו, 

 , היינו עצבניים ומפוחדים.54-לצאת מהמרתף ב

 

 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 

 

 והיו תנועות על מנת להגיע לארץ, הייתי שנתיים בתנועת "גורדוניה". 21הייתי כבר ילדה בת 

לא והלכתי לעבוד בבדים, חזרתי יום אחד מהעבודה וחברה אחת אמרה לי "את יודעת שאני נוסעת לישראל?" אז  25הייתי בת 

 וסעת כי היא לא הייתה באף תנועה. איך היא נ הבנתי

ני לא יודעת "בשחור", הם אמרו לי שא בהגיעואחים שהגיעו  1אמא ואבא אמרו "לאן את נוסעת, מי יש לך שם?", אומנם היו לי 

לילות,  5-ימים ו 9אפילו איפה הם. לא לקחתי כלום איתי, רציתי רק לצאת. לקחתי גם את אחות שלי ואת הגיס שלי. הגענו באוניה, 

 אלו היו אוניות סחורה. –היו אוניות שהיו שם מכות וטבעו אנשים 

 

 



 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך )

 (:לדורות הבאים
 

 

 ושלחו את החברה לעתלית, את אחותי לבנימינה. 2358-הגענו לארץ ב

כשבאתי לארץ נתנו לי לגור בעתלית, היה שם יפה אבל לא יכולתי להיות שם בגלל האנשים אז אמרתי שאני רוצה לסוע לאחי אבל 

 הפחד לא נתן לי מנוחה. היו שם חיילים ובחורים יפים וגבוהים אבל פחדתי כי הגרמנים והרומנין היו גם כן גבוהים. 

 יתי אדם. האיכרים היו גרים בתוך עתלית ואני הייתי בתוך מחנה וזה היה ממש קשה.לא היתה עבודה,  בקושי רא הגעתי לעתלית,

ומיטה בגודל לילדים שקיבלו מהסוכנות. היה שם יקב, אני  מטרים 1.4*1.4עברתי לאחותי שהיתה כבר בזכרון, היה לה שם חדר 

חתי מספיק ולא יכולתי לחיות מזה. היה שם איש הייתי צריכה להתפרנס, אני באתי ונתנו לי בקושי שבוע בחודש לעבוד, לא הרוו

בשם קאופמן אמרתי לו שאני לא יכולה לבוא לעבוד שם ושאני צריכה לחפש עבודה אחרת, הוא היה אדם טוב והוא אמר לי שהוא 

 שבועות בחודש.  9ידאג לסדר את זה ואכן הוא סידר לי שאעבוד 

עבודות ביום כדי שנוכל להחזיק בית, הוא היה  9, עבדנו 2341-בעלי התחתנו בועד היום אני לוחמת עם החיים. אני ו 24הייתי בת 

חוזר מעבודה והולך לעוד עבודה ובלילה רחצנו משרדים. עברנו לחיפה מזכרון כי לא היתה עבודה ולא יכולנו להחזיק בית. ההורים 

ריף והיה חדר קטנתן ז זה היה מפחיד, זה היה צלא היתה ברירה. גרנו על גג, בקיץ הזפת היה נמס א 2391-לא רצו אבל עברנו ב

 בחורף הלכנו לשירותים עם מטריה.  בשביל הילדים.

קנינו דירה  2391-שנים במפעל ייצור ואריזת תרופות. ככה גידלנו ילדים, ב 25-ח כללית בתור עוזרת ו"שנים בקופ 14אני עבדתי 

 הלאה.  והמשכנו ככה נלחמנוה בשפרינצק, קטנ

 

 

 

 

 

 

 

   infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  למשרד לאזרחים ותיקים באת השאלון המלא נא לשלוח 

 *1198פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 81-5385899: יש לשלוח את הנספח בפקס

mailto:infovatikim@pmo.gov.il

